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Projenin Genel Amacı
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Paydaşlar

Düzce ilinde makine imalat sanayiinde sektörle mesleki eğitim arasında işbirliğinin 
geliştirilmesi, sektör tarafından ihtiyaç duyulan güncel yetkinliklerin ve bu yetkinliklerin 
edinimi için gerekli teknolojik altyapının mesleki eğitimle paylaşılması ve bu yetkinliklerin 
öğrenicilerde geliştirilmesi ve teknolojik altyapının oluşturulması için ortak çalışmalar 
yürütülmesi, mesleki eğitimin teknolojik kapasitesinin artırılması ve iş verimin geliştirilmesi 
için mevcut ve potansiyel çalışanların bilgi ve becerilerin geliştirilmesi yoluyla Doğu Marmara 
bölgesinin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 

Proje Ortağı
 • Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Proje İştirakçileri
 • Öz-İş Oto Yan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 • Azem Sarı-As Teknik
 • Türkan Makina Plastik İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
 • Her Makina Kalıp Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 1. İhtiyaç duyulan güncel yeterliliklerin hazırlanacak yeterlilik tespit ölçeği ile tespit 
edilmesi ve mesleki eğitim ve sektörün temsilcilerinden oluşturulacak Sektörel Danışma 
Kurulu ile paylaşılması ve bu etkinliklerin edinimi için gerekli teknolojik altyapı yatırımlarının 
ve gerekli eğitim programlarının mesleki eğitime transferini sağlayacak adımların Sektörel 
Danışma Kurulu toplantılarında belirlenmesi ve anket çalışmalarının elektronik ortamda 
yapılabilmesi,sonuçların ve danışma kurulunun aldığı kararların özetlerinin ilgilitüm 
paydaşlarla paylaşılması için dijital platformun oluşturulması yoluyla mesleki eğitim ve sektör 
arasında işbirliğinin geliştirilmesi

 2. Düzce MYO Bilgisayar Laboratuvarında makine imalat sanayiinin talep ettiği 
yetkinliklerin öğrenci ve öğrenicilerde geliştirilmesi için gerekli bilgisayar ve ihtiyaç duyulan 
diğer teçhizatların alınması ve güncel eğitim programların satın alınarak mesleki eğitimin 
altyapısının ve mesleki eğitim program yazılımlarının güncellenmesi ve laboratuvar alt yapısı 
geliştirildikten sonra 300 kişiye 80 saat eğitim verilmesi

 3. Makine imalat sektöründe mevcut ve potansiyel çalışanların iş verimlerini arttıracak 
sosyal becerilerin geliştirilmesi için eğitim müfredatının geliştirilmesi yolu ile makine imalat 
sanayiinde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine 
katkı sağlamasıyla ; Doğu Marmara Bölgesinde makine imalat sanayiindeki iş gücü piyasası ile 
mesleki eğitim kurumları arasında eşgüdümün sağlanması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin 
arttırılması,nitelikli beşeri sermaye yapısının oluşturulması ve kurumlar arası işbirliği 
kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanması hede�enmektedir.

Düzce 
Ticaret ve Sanayi 

Odası



NELER YAPTIK?

• Makine ve Mobilya bölümlerine- 1 er adet  3 EKSEN CNC ROUTER
• Bilgisayar Laboratuvarına 25 adet masaüstü bilgisayar
• Bilgisayar Laboratuvarına 1 adet üç boyutlu yazıcı
• Bilgisayar Laboratuvarına 1 adet laser yazıcı
• 2 adet dizüstü bilgisayar
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DÜZCE M.Y.O na aşağıdaki makine ve teçhizatlar kazandırıldı.

Yetkinlik değerlendirme ve belirleme ölçeği (anket) sektörde çalışan personel, eğitici ve 
öğrencilere uygulanmıştır. Anketler örneklem belirlenerek yapılmıştır. Örneklemin 
belirlenmesinde anketimize katılanlar temel alınmış ve ankette her bir grubun üyeleri doğru 
oranda temsil edilmiştir. Anketimize toplam 213 kişi katılmıştır. Çalışma sonucunda 
oluşturulan “Yetkinlik Değerlendirme ve Belirleme Ölçeği Sonuç Raporu” na 
www.makimsanpro.com adresinden ulaşılabilmektedir

Yetkinlik Değerlendirme ve Belirleme Ölçeği çalışması yapıldı.

 1. Ön Test-Son Test Uygulamaları

Ön Test-Son Test uygulamaları ile verilecek makine programlama eğitimleri için seçilecek 
öğrenci ve öğrenicilerin belirlenmesi, seçilen bu öğrenci ve öğrenicilerin mevcut durumların 
tespit edilmesi ve eğitim sonunda eğitim alanların elde ettiği başarıyı bilimsel istatistiki 
yöntemlerle analiz ederek raporlaştırılması amaçlanmıştır. Oluşturulan bu rapora web 
sayfamızdan (www.makimsanpro.com) ulaşabilirsiniz.

 2. Eğitim Materyelinin Hazırlanması 

Makine programlama eğitimlerine katılacak kişilere dağıtılmak üzere ; Teknik Resim, CNC 
Programlama,AutoCAD,SoldWorks,NX Unigraphics, NX CAD,NX CAM ve Cimatron bölümleri ile 
birlikte 120 sayfalık bir eğitim seti hazırlandı ve tüm katılımcılara teslim edildi.

 3. Eğitim Planının Yapılması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Hafta içi akşamları ve Cumartesi günleri gün içi olmak üzere ,3 ayrı laboratuvarda 12 ayrı eğitim 
sınıfı oluşturuldu. Katılımcılara verilen yaka kartlarının arkasına her grup için eğitim verilecek 
tarihlerin gösterildiği bilgi notu yazdırıldı. Ayrıca her eğitim günü için katılımcılara bilgilendirici 
SMS mesajı gönderildi. Eğitimin Ramazan ayına gelen 3.ayı boyunca oruç tutan katılımcıların 
iftar yemekleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje harici bütçesinden karşılandı.Eğitimler 
11 Mart 2019 Pazartesi günü başlatıldı ve 1 Haziran 2019 Cumartesi günü sona erdi. 

Makine Programlama Eğitimleri

• www.makimsanpro.com

Web Platformu oluşturuldu.



 4. Sosyal Beceri Eğitimleri 

29 Nisan-02 Mayıs 2019 tarihleri arasında oluşturulan 2 ayrı gruba Dinleme Eğitimi, Kurum İçi 
İletişim, Problem Çözme Teknikleri, İş Ahlakı ve Sorumluluk, Etkili Sunum Teknikleri, Görgü ve 
Nezaket, Takım Çalışmasına Uyum Özgüven ve Benlik, Zaman Yönetimi alt başlıkları ile sosyal 
beceri eğitimleri verildi. Eğitimlere 95 kişi katılarak sertifika aldı. 

 5. Sektörel Danışma Kurulu Toplantıları

Düzce ilinde makine imalat sanayii sektöründe sektör ile mesleki eğitim arasında etkin ve kalıcı 
işbirliklerinin oluşturulabilmesinin sağlanması için kurulan sektörel danışma kurulu proje 
süresince  4 kez, proje yönetim kurulu ise her ay toplanmış, iş piyasasının ihtiyaçlarının ve yeni 
gelişmelerin akademik bir bakış açısıyla belirlenmesi ile hem sektörün is kapasitesinin 
geliştirilmesine katkı sağlanması hem de mesleki eğitimin yürüttüğü programların 
güncellenmesi ve ihtiyaç duyduğu teçhizat, makine vb. gereksinimlerin karşılanmasına çözüm 
yollarının üretilmesi ve proje faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi amaçlanmıştır.

İletişim

(0380) 524 25 50

info@duzcetso.org.tr

http://makimsanpro.com

Bu proje T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından �nanse edilmiştir.


